Sportpark De Peppel
Gauke Boelensstraat 101
9203 RK Drachten
Tel: +31 512 513525

Gedragsregels bij de vv Drachten
Woord vooraf…
Voor u ligt een uitgebreid document met daarin de gedragsregels zoals we die bij de vv Drachten
nastreven. In dit document komt een veelheid aan gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen
en waarden die bij elke club zouden kunnen –of misschien wel móeten– gelden. Er komen absoluut
geen ingewikkelde regels aan bod maar juist normale zaken over hoe we met elkaar om moeten gaan.
We weten allemaal dat het er op de voetbalvelden niet altijd zachtzinnig aan toe gaat. Zowel op fysiek
als op verbaal niveau valt er met elkaar nog veel te verbeteren.
Desondanks is het stellen van regels om de orde binnen een voetbalvereniging te handhaven geen
eenvoudige zaak. In de eerste plaats is het vaststellen van de regels moeilijk, omdat het gaat om
grenzen van het toelaatbare en het bestraffen van de overtreding van de regel. In de tweede plaats is
toezicht en het bewaken van de regels binnen een voetbalvereniging niet aan één persoon toe te
wijzen.
Toch moeten we grenzen stellen om binnen een vereniging met elkaar samen te leven. De regels
hebben als gezegd betrekking op de omgang met een ander en het op een goede manier aanspreken
van elkaar. Laten we samen deze regels hanteren en vooral ook handhaven, dan zijn we ervan
overtuigd dat we daarmee een bijdrage leveren aan een plezierige omgang met elkaar.
Veel leesplezier en maak er gebruik van op welke manier dan ook!
Bestuur vv Drachten
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1.

Inleiding

a)

Algemeen

Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen de vv Drachten, net zoals
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De gedragscode is van toepassing op iedereen die zich
op het sportcomplex van vv Drachten bevindt en/of bij activiteiten van vv Drachten betrokken is.
Met deze gedragscode geven we aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden,
vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

b)

Communicatie.

Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen)
handhaven is zeker zo belangrijk om ervoor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt
nageleefd. Aan het begin van het lidmaatschap wordt het lid, ouders en/of verzorgers van het lid
gewezen op deze gedragscode, die is na te lezen op de website, www.vvdrachten.nl. Door
ondertekening van de inschrijving gaat men hiermee akkoord.

c)

Doel

vv Drachten is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in
verenigingsverband de voetbalsport wil bedrijven. Het bestuur beoogt met het opstellen van deze
gedragscode en onderliggende regels een sfeer te creëren waarin iedereen - van jong tot oud - zich
veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze mooie vereniging gedraagt. Tevens kan op
deze regels worden teruggevallen indien zich zaken voordoen die ongewenst zijn. Het is de basis voor
corrigerende acties

d)

Uitgangspunten

Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen
bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen
zelfkennis en zelfvertrouwen.
Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid:
a. We voetballen met elkaar. Voetballen doe je samen, ook met de tegenstander. De speler is er
voor het team en het team is er voor de speler.
b. Respect opbrengen voor anderen. Ieder lid dient zich te onthouden van onbehoorlijk
taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het
voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. Daarnaast is er respect voor andermans
eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar
persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
c. Roken is niet toegestaan in kleedkamers, op het (trainings)veld, in dug-outs en in het clubhuis.
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e)

Sancties

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is bedoeld om
te worden toegepast. Normaliter gaat het bestuur ervan uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt.
Helaas komen overtredingen toch voor.
Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal de trainer/leider/het bestuur passende maatregelen nemen,
teneinde de overtreder te corrigeren. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Elke
strafmaatregel, zoals een berisping, niet-spelen, opvoedkundige maatregel, naar huis sturen en dergelijke,
wordt door de leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld.
In ernstige gevallen wordt het bestuur ingelicht en zal de te nemen strafmaatregel in overleg met de
trainer/leider worden genomen. Bij diefstal en vandalisme wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
Voor onderstaande gedragingen gelden de daarbij vermelde sancties. Ook zal er in deze situaties altijd
contact worden gezocht met ouders/verzorgers in het geval er een minderjarig lid bij is betrokken.
•

Vernieling: Afhankelijk van de zwaarte van vernieling volgt schorsing en/of verwijdering. De kosten van
de vernieling worden verhaald op de desbetreffende persoon.

•

Gewelddadigheid tijdens een wedstrijd; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. het
scheidsrechterrapport, zal worden besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proeftijd
voor het gedrag en/of verwijdering van de club.

•

Geweld voor of na wedstrijd en/of training; Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden
besloten tot schorsing of verwijdering van de club.

•

Schelden en maken van discriminerende opmerkingen; Waarschuwing of schorsing. Herhaling zal
leiden tot verwijdering van de club.

•

Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider; Los van de sancties die de KNVB oplegt
n.a.v. scheidsrechterrapport, zal worden besloten tot schorsing en bij herhaling eventueel verwijdering

•

Diefstal; verwijdering uit de vereniging. Schade zal worden verhaald, de politie zal ten alle tijden worden
ingelicht.

f)

Vertrouwenspersoon

VV Drachten heeft een vertrouwenspersoon. Haar naam is Greta Tuinier. Zij is te bereiken op
g.tuinier@vvdrachten.nl. Reden om de vertrouwenspersoon in te schakelen kunnen zijn: Pesterijen,
Discriminatie, Seksuele intimidatie, Agressie en geweld. Greta is vanuit haar vakgebied erg bekwaam om
deze rol te vervullen.
De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor. Samen met jou zoekt de
vertrouwenspersoon naar oplossingen. Het kan zijn dat de vertrouwenspersoon je adviseert om een externe
partij in te schakelen. Jij blijft hierin zelf de beslisser.
Zoals de naam al aangeeft is dit een persoon die je volledig kunt vertrouwen. Integriteit en vertrouwelijkheid
staan centraal in het contact. Wat belangrijk is om te weten is dat de vertrouwenspersoon zonder
toestemming van de jou nooit informatie met anderen zal delen. Uitzonderingssituaties zijn er als er sprake
is van een zeer extreme situatie van dreiging of van misdrijf.
Door tijdig een vertrouwenspersoon in te schakelen voorkom je psychosociale belasting en mogelijk verzuim.
Mocht je daarom aan de voetbalclub gerelateerde problemen hebben die van invloed zijn op je werk, school
of anders en zie je op dat moment geen uitweg meer, twijfel dan niet om de vertrouwenspersoon te
raadplegen.
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Algemene Verenigingsafspraken
Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag.
Wij zijn trots op onze club, ontvangen iedereen gastvrij en daarom:
is iedereen welkom;
zorgen wij voor een positieve sfeer en een sportief klimaat;
tonen wij waardering voor de scheidsrechter;
laten wij de spelers (groot en klein) hun spel spelen;
gaan wij zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen;
maken wij melding als er problemen zijn;
Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel
voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!
De algemene verenigingsafspraken gelden voor iedereen op het sportpark, dus ook voor vrienden en
ouders langs de lijn.

Vrijwilligerswerk voor en door álle leden van de vv Drachten
Voetbalvereniging drachten zijn we samen! Het volgende is niet meer dan logisch:
Een (senior)lid of ouder van een jeugdspeler dient bereid te zijn om enige verenigingstaken te
verrichten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:
1.

Het verrichten van bardiensten op zaterdag en/of zondag. Dit is verplicht voor ouders van
jeugdleden op de zaterdagochtenden. In de praktijk komt dat neer op een beurt per 1 à 2
seizoenen. Seniorleden zijn verplicht zelf bij toerbeurt een bardienst te draaien op de
vrijdagavond;

2.

Het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel waaraan men gezeten heeft;

3.

Het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden, o.a. tijdens de
Himmeldei aan de start van het seizoen;

4.

Het begeleiden van een team;

5.

Het zitting nemen in een commissie of (jeugd)bestuur of het assisteren van bestuursleden;

6.

Training geven aan een jeugdteam;

7.

Etc.

Een intekenlijst waarop een nieuw lid of ouder van een jeugdlid kan aangeven welke taken de voorkeur
hebben, dient samen met het inschrijfformulier te worden ingeleverd.
Ook dienen verenigingsleden de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen te respecteren.
Aansturing door functionarissen zoals de trainers, leiders, dienstdoende vrijwilligers, commissieleden
of bestuurders wordt door elk verenigingslid gerespecteerd.
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De gedragsregels voor de speler
De speler…
1.

Is sportief, vertoont teamgeest, helpt en steunt zijn medespelers in het veld en komt afspraken
na.

2.

Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet
aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. Indien dit niet gebeurt bepaalt de
trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

3.

Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig en is voor een wedstrijd op het
aangegeven tijdstip aanwezig.

4.

Draagt alleen tijdens de wedstrijden het trainingstenue van de club, maar niet tijdens de
trainingen of tijdens andere gelegenheden.

5.

Heeft- en toont respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.

6.

Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters ook al is de
speler het daar niet mee eens.

7.

Beïnvloedt de scheids- en grensrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en
woorden.

8.

Feliciteert de tegenstander met het behaalde succes als hij/zij zelf verliezer is.

9.

Ziet eventuele onsportiviteit van de tegenstander nooit als reden om zelf onsportief te zijn.

10. Spreekt medespelers aan op onsportief gedrag.
11. Respecteert het werk van diegenen die ervoor zorgen dat hij/zij kan trainen en wedstrijden
spelen.
12. Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden, dus ook op de velden en kleedkamers.
13. Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te
gaan.
14. Helpt mee met het schoon achterlaten van de kleedkamer en doucheruimte. Dit geldt ook voor
uitwedstrijden.
15. Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
16. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer
of begeleider.
17. Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.
18. Werkt mee aan de jaarlijkse verkoop van loten van de Grote Clubactie. De opbrengst komt immers
ten goede aan de jeugd.
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De gedragsregels voor de trainer
De trainer…
1.

Is nooit als enige volwassene in de kleedkamer tijdens het omkleden en douchen van spelers.
Dit ook ter bescherming van zichzelf.

2.

Heeft- en toont respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.

3.

Ziet erop toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden en materialen.

4.

Brengt spelers passie bij voor het spel.

5.

Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).

6.

Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.

7.

Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team. De trainer heeft daarin
de eindverantwoordelijkheid.

1.

Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.

8.

Zorgt voor het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er
geen training meer wordt gegeven.

9.

Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.

10.

Neemt deel aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen
de vereniging worden georganiseerd.

11.

Ziet erop toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en
de daarbij passende kleding dragen.

12.

Zorgt in samenspraak met begeleiders bij afgelasting of wijziging van een training of wedstrijd
voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

13.

Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator,
contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers
worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht, zoals beschreven onder paragraaf E, “sancties”..
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De gedragsregels voor de begeleider
De begeleider…
2.

Is nooit als enige volwassene in de kleedkamer tijdens het omkleden en douchen van spelers.
Dit ook ter bescherming van zichzelf

3.

Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

4.

Heeft- en toont respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en
tegenstanders.

5.

Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.

6.

Ontvangt de begeleiding van de tegenpartij en de scheidsrechter.

7.

Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.

8.

Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.

9.

Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).

10.

Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.

11.

Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

12.

Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.

13.

Organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er
geen wedstrijd op dat veld meer wordt gespeeld.

14.

Zorgt voor het (laten) schoonmaken van de kleedkamer, zowel uit als thuis.

15.

Bezoekt indien mogelijk de trainingen van zijn team.

16.

Neemt deel aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen
de vereniging worden georganiseerd.

17.

Bewaakt het wasschema en draagt zorg voor de teamkleding.

18.

Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

19.

Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator,
contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers
worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
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De gedragsregels voor de ouder/verzorger
Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan
afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen.
Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van onze
jeugdleden:

De ouder/verzorger…
1.

Is supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het
veld.

2.

Geeft ook het goede voorbeeld door niet te roken langs het veld.

3.

Steunt zijn/haar kind en geeft geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een
wedstrijd heeft verloren.

4.

Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op
een half veld bij voorkeur aan de kopkanten).

5.

Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en komt dus ook niet in de
kleedkamer tijdens de rustpauze, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding.

6.

Valt een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trekt de integriteit
van deze personen niet in twijfel.

7.

Erkent de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven
hun (vrije) tijd en kennis om het sporten van de kinderen mogelijk te maken.

8.

Mag spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.

9.

Doet mee in de wasbeurten van de kleding van het team.

10. Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
11. Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
12. Ziet erop toe dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een training of een wedstrijd.
13. Is op de hoogte van de indelings-/selectieprocedure, welke staat beschreven op de website van
de vv Drachten, en conformeert zich daaraan. De jeugdcoördinator zal in overleg met trainers,
leiders en scouts de indelingen vaststellen.
14. Meldt kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie bij respectievelijk
1. de trainer/leider, 2. desbetreffende coördinator, contactpersoon of 3. vertegenwoordiger van
de vereniging!
15. Voldoet tijdig de contributie.

Ouders langs de lijn: Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Het
enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen. Laat het bij
aanmoedigen.
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Aan-of afmelden
1.

Aan- of afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren d.m.v. een brief
gericht aan de secretaris of ledenadministratie.

2.

De opzeggingstermijn voor niet-spelende leden is minimaal 1 maand voor het einde van een
kwartaal. Spelende leden kunnen slechts opzeggen per einde verenigingsjaar. Het
verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij tussentijdse opzegging dient de contributie voor
het heel lopende verenigingsjaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft die
verplichting namelijk ook naar de KNVB.

De gedragsregels voor de vrijwilliger
De vrijwilliger…
1.

Dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en
schoon worden achtergelaten.

2.

Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op
met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een
vertegenwoordiger van de vereniging.

3.

Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.

4.

Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand
opzettelijk.

5.

Heeft respect voor anderen.

6.

Is zuinig op kleding en materialen van de club.

De gedragsregels m.b.t. het gebruik van alcohol, tabak en drugs
1.

Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker
niet op en rondom het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van
alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.

2.

Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor
14:00 uur verboden.

3.

Het is ten strengste verboden te roken in het tenue van de club, in de kantine en bij de
kleedkamers.

4.

Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot
een veld/complex verbod.
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De gedragsregels m.b.t. het sportcomplex
1.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook
wordt niet geaccepteerd en zijn directe aanleiding tot sancties.

2.

Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.

3.

Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.

4.

Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng dan de spullen zelf even terug
naar het clubhuis.

5.

Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.

6.

Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen
als je naar de andere kant moet.

7.

Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.

8.

Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde ruimte in de fietsenstalling geplaatst.

9.

Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.

10.

De toegangen naar de velden, in het belang van de veiligheid vrijhouden.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

De basis-elf
Er zijn de voorgaande pagina’s veel gedragsregels aan bod gekomen die gelden voor de speler, trainer,
begeleider, ouder/verzorger en de vrijwilliger. Tevens worden er nog een aantal gedragsregels
genoemd m.b.t. het gebruik van alcohol, tabak en drugs en de regels over het gedrag op en rond het
complex van onze mooie vereniging.
Al deze regels samengevat komen tot uiting in de onderstaande 11 regels, ook wel de
genoemd.

Bij vv Drachten…
1. … is iedereen welkom
2. … zijn we sportief en positief, in en buiten het veld
3. … hebben we respect voor anderen en helpen we elkaar
4. … helpen we allemaal een handje mee
5. … accepteren we beslissingen van de scheids- en grensrechters.
6. … zijn we zuinig op de spullen van de club en van elkaar
7. … laten we de kinderen hun spel spelen
8. … genieten we van elkaars acties en accepteren elkaars fouten
9. … speelt geen Messi die beter is dan de rest
10. … waarderen we het werk van de onmisbare vrijwilligers
11. … staat plezier voorop
11

basis-elf

Zo stellen wij ons op, de basis-elf:
Bij vv Dracht
… staat plezier
voorop

… waarderen we het werk van
de onmisbare vrijwilligers

… speelt geen
Messi die beter
is dan de rest

… laten we de kinderen
hun spel spelen

… accepteren we de
beslissingen van
de scheidsrechter

… genieten we van elkaars
acties en accepteren elkaars
fouten

… zijn we zuinig op de spullen
van de club en van elkaar

… helpen we allemaal
een handje mee

… hebben we respect
voor anderen en
helpen we elkaar
… Is iedereen
welkom
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… zijn we sportief
en positief, in en
buiten het veld
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